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FANTASTIC THREE COUNTRIES 

อติาลี - เยอรมนี - ออสเตรีย  

10 วัน 7 คนื  
เดินทาง มนีาคม – มิถุนายน 63  

ราคาแนะน าเพียง 56,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2. กรุงเทพฯ – โรม – สนามกีฬาโคลอสเซียม – วาติกนั -  เซียน่า 

วนัที่ 3. เซียน่า – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ ์– ปารม์่า 

วนัที่ 4. ปารม์่า – Fidenza Village – เกาะเวนิส    

วนัที่ 5. เวนิส เมสเตร ้ – เกาะเวนิส – เวโรน่า 

วนัที่ 6. เวโรน่า – อินสบ์รุค – ฟสุเซน 

วนัที่ 7. ฟสุเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– มิวนิค 

วนัที่ 8. มิวนิค – ฮลัสตัท – เวียนนา 

วนัที่ 9. เวียนนา – สนามบิน 

วนัที่ 10 กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
21.00 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประต ู2 เคานเ์ตอร ์D สายการบินไทย พบเจา้หนา้ที่
คอยอ านวยความสะดวก 

วันที ่2 กรุงเทพฯ – โรม – สนามกีฬาโคลอสเซียม – วาตกัิน - เซียน่า  
00.20 น. ออกเดินทางสูก่รุงโรม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 944 

*** ส  าหรบัคณะที่เดินทางเดือนมีนาคมจะออกเดินทางเวลา 00.01 น. และไปถงึกรุงโรมเวลา 06.00 น. *** 
06.50 น. ถงึสนามบินฟมูิชิโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่ วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 5 ชั่วโมงในวันที่ 

31 มีนาคม 2562) น  าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนั้นผ่านชมกลุ่มโรมันฟอรมั (Roman Forum) อดีต
ศนูยก์ลางทางดา้นการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจกัรโรมัน ที่สะทอ้นใหเ้ห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรม
โรมันในช่วง 2,000 ปีที่ผ่านมา น  าท่านชมความย่ิงใหญ่ในอดีต ของสนามกีฬาโคลอสเซียม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่ง
มหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ อดีตสนามประลองการต่อสูท้ี่ ย่ิงใหญ่ของชาวโรมันที่สามารถจุผูช้มไดถ้ึง 50 ,000 คน น าชม
งานประติมากรรมของเทพนิยายกรกีและโยนเหรยีญอธิษฐานบริเวณน ้าพุเทรวี (Trevi Fountain) สญัลกัษณข์องกรุงโรมที่
โด่ง น  าท่านเดินสูบ่รเิวณย่านบันไดสเปน (The Spainsh Step) แหลง่แฟชั่นชัน้น  าและแหลง่นดัพบของคนรกัการชอ้ปป้ิง 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

         บ่าย น าท่านเดินทางพาท่านเขา้สูน่ครรัฐวาติกัน (Vatican) ประเทศที่เลก็ที่สดุในโลกตัง้อยู่ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวใน
โลกที่มีก  าแพงล้อมรอบเมืองเอาไว้ได้ทั้งหมด ยกเว้นด้านหน้าทางเข้า และเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกาย
โรมนัคาทอลกิโดยมีพระสนัตะปาปา มีอ  านาจปกครองสงูสดุ น  าท่านเขา้ชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สดุในโลกมหาวิหารเซนตปี์
เตอร ์(St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอันลือชื่อปิเอตา้ (Pieta) ของมิเคลนัเจโลและชมแท่นบูชาบัลแดคคิโน (St. 
Peter's Baldachin) เป็นซุม้ส  ารดิที่สรา้งโดยจานโลเรนโซ แบรน์ินี ซึ่งสรา้งตรงบรเิวณที่เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังพระศพของนักบุญ
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ปีเตอร ์หลงัจากนัน้น  าท่านเดินทางสู ่เมืองเซียน่า (Siena) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย
องคก์ารยเูนสโก  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั EXECUTIVE หรอืเทียบเท่า 

วันที ่3 เซียน่า – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ ์– ปารม่์า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองปิซ่า (Pisa) เมืองแห่งศิลปะที่ส  าคัญของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยู่ทางตะวันตกของ Florence ดา้น
ตะวนัตกของเมืองติดกบัทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน แมว้่าจะเป็นเมืองเลก็ๆ แต่ Pisa ก็เป็นเมืองที่มีช่ือเสยีงและเป็นที่รูจ้ักของ น  า
ท่านเขา้สู่บริเวณจัตุรัสกัมโป เดย ์มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบดว้ยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโร
มาเนสก ์โดยเริ่มจากหอพิธีเจิมน ้ามนต ์(Baptistry of St. John) ที่ใหญ่ที่สดุในอิตาลี, มหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่
งดงามและหอเอนแห่งเมืองปิซ่าอันเลื่อง ชมหอเอนปิซ่า(Leaning Towerof Pisa) สญัลกัษณแ์ห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่ง
มหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง เริ่มสรา้งเมื่อปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสรา้งตอ้งหยุดชะงักลง
ไปเมื่อสรา้งไปไดถ้ึงชั้น 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึน้มา และต่อมาก็มีการสรา้งหอต่อเติมขึน้อีกจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลา
สรา้งทัง้หมดถงึ 177 ปี โดยที่หอเอนปิซ่านี ้กาลิเลโอ  บิดาแห่งวิทยาศาสตร ์ซึ่งเป็นชาวอิตาเลี่ยนไดใ้ชเ้ป็นสถานที่ทดลอง
ทฤษฎีแรงโนม้ถ่วงของโลกที่ว่า สิ่งของสองชิน้ น  า้หนกัไม่เท่ากนั ถา้ปล่อยสิ่งของทั้งสองชิน้จากที่สงูพรอ้มกัน ก็จะตกถึงพืน้
พรอ้มกนั จากนัน้ใหท้่านอิสระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ที่ระลกึราคาถกู ที่มีรา้นคา้เรยีงรายอยู่มากมาย  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
บ่าย จากนั้นน  าท่านเดินทางต่อสู่แควน้ทัสคานี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแควน้ คือ ฟลอเรนซ ์(Florence)ที่ไดร้บัขนาน

นามว่าเป็นเมืองศนูยก์ลางแห่งศิลปะในยคุเรอเนสซองส ์ซึ่งลว้นแลว้แต่มีโบราณสถานส าคัญ และมีทิวทัศนต์ามธรรมชาติที่
สวยงาม จนไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์รยูเนสโกเ้มื่อ ปี ค.ศ.1982 ท  าใหท้ัสคานีมีชื่อเสียงในฐานะดินแดน
ท่องเที่ยวยอดนิยมระดบัโลก นกัท่องเที่ยวทั่วโลก ชมความย่ิงใหญ่ และอลงัการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร 
(Santa Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซึ่งโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมที่ใช้
หินอ่อนหลายสตีกแต่งผสมผสานกนัไดอ้ย่างงดงาม น าชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึ่งรายลอ้ม
ไปดว้ยรูปป้ัน อาทิ เช่น รูปป้ันเทพเจา้เนปจูน (Fountain of Neptune),วีรบุรุษเปอรซ์ิอุสถือหัวเมดูซ่า (Perseus with the 
Head of Medusa), รูปป้ันเดวิด ผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่ จากนั้นน  าท่าน มาริมฝ่ังแม่น  า้อารโ์น จะพบกับ
สะพานเวคคิโอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ที่มีมีรา้นขายทอง และอัญมณีอยู่ทั้งสองขา้ง จากนั้นเดินทางสู่เมือง ปารม่์า 
(Parma) เมืองในแควน้เอมีเลยี-โรมญัญา มีช่ือเสยีงในดา้นการผลติแฮม 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง (ปารม่์าแฮม) 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั SAN MARCO หรอืเทียบเท่า 

วันที ่4 ปารม่์า – Fidenza Village – เกาะเวนิส    
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมือง ฟิเดนซ่า (Fidenza)  อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิง ณ Fidenza Village สินคา้แบรนดเ์นมชั้นน  ามากมาย 
อาทิ Armani, Burberry, Calvin Klein, Coach, Escada, Gucci, Guess, Hugo Boss, L’Occitane, Levi’s, Lacoste, 
Michael Kors, Nike, Polo, Puma, Ray-Ban, Samsonite, Superdry, Swarovski, Tag Heuer, Tommy Hilfiger, The 
North Face, Timberland, Tumi, Versace, Zegna ฯลฯ 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 
บ่าย น าท่านเดินทางสูเ่มืองเวนิส (Venice Mestre) ฝ่ังแผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแควน้เวเนโต เวนิสถูกสรา้งขึน้จากการเชื่อม

เกาะเลก็ ๆ จ  านวนมากเขา้ดว้ยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียตริก เป็นเมืองท่าโบราณ 
และเป็นเมืองที่ใชค้ลองในการคมนาคม มากที่สดุ  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN MESTRE หรอืเทียบเท่า 

วันที ่5 เวนิส เมสเตร้  – เกาะเวนิส – เวโรน่า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนั้นน  าท่านเดินทาง สู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) น าท่านล่องเรือผ่านชมบา้นเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส 
หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน มีสมญา
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นามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังที่
บริเวณซานมารโ์ค ศูนยก์ลางของเกาะเวนิส  จากนั้นน  าท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( 
Bridge of Sighs) ที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากหอ้งพิพากษาไปสู่คุกจะไดม้ีโอกาสเห็นแสงสว่าง
และโลกภายนอกเป็นครัง้สดุทา้ยระหว่างเดินผ่านช่องหนา้ต่างที่สะพานนี ้ซึ่งเชื่อมต่อกับวังดอดจ ์(Doge’s Palace) อันเป็น
สถานที่พ  านกัของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่านสะพานนีม้าเเลว้คือ คาสโนว่านั่นเอง น  าท่าน
ถ่ายรูปบรเิวณจตัรุสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไวว้่า “เป็นหอ้งนั่งเล่นที่สวยที่สดุในยุโรป” จัตุรสั
ถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอันงดงาม รวมทั้งโบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบ
แซนไทน ์จากนัน้อิสระใหท้่านไดม้ีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เช่น เพื่อชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนิส , เขา้ชมโบสถ์
ซานมารโ์ค, ชอ้ปป้ิงสนิคา้ของที่ระลกึ อาทิเช่น เครื่องแกว้มรูาโน่,หนา้กากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟในรา้น Café Florian ที่เปิด
ใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1720  

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง (สปารเ์ก็ตตีห้มึกด า) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเวโรน่า (Verona) เมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากเวนิส ของแควน้เวเนโต ้และเมืองเวโรน่ายังไดข้ึน้

ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององคก์ารยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ. 2000 อีกทั้งวิลเลียม เชกสเปียร ์นักกวีและ
นักเขียนบทละครชาวอังกฤษ ผู้ได้รบัการยกย่องว่าเป็นนักเขียนผูย่ิ้งใหญ่ของอังกฤษและของโลกยังใช้บรรยากาศและ
เรื่องราวความรกัของหนุ่มสาวสองตระกลูในเวโรน่า แต่งเป็นละครโศกนาฏกรรมขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1595 เรื่อง โรมิโอกับจูเลียต 
จากนัน้น  าท่านเดินชมอาคารบา้นเรือนสีสดใสสวยงาม จัตุรสักลางเมืองที่คึกครืน้มีชีวิตชีวา จากนั้นพาท่านถ่ายรูปกับ โรง
ละครโรมันกลางแจ้ง (Verona Arena) ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก สรา้งขึน้เมื่อตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 1 โดยมี
ลกัษณะเช่นเดียวกบัโคลอสเซียมในกรุงโรม เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่า ซึ่งปัจจุบันยังคงมีการเปิดแสดงโอเปร่าหรือคอนเสิรต์
กลางเเจง้ในสนามกีฬาอยู่เป็นประจ า น  าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกับบ้านเลขท่ี 23 ของจูเลียต ชมระเบียงแห่งเรื่องราว โร
แมนติกที่จเูลยีตเฝา้รอคอยพบโรมิโอทุกค ่าคืน และบรเิวณหนา้บา้นยงัมีรูปป้ันส  าริดขนาดเท่าตัวจรงิของจเูลยีต 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั BW CTC HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วันที ่6 เวโรน่า – อนิสบ์รุค – ฟุสเซน  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางต่อสูเ่มืองอินสบ์รุค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแควน้ ทีโรลเป็นเมืองเอกดา้นการท่องเที่ยวของประเทศ
ออสเตรียตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น  ้าอิน ซึ่งค  าว่าอินสบ์รูคนั้น แปลว่า สะพานแห่งแม่น  ้าอิน มีลกัษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่าง
เทือกเขาแอลป์ ชมหลังคาทองค า(Golden Roof) เป็นสญัลกัษณส์  าคัญของเมืองอินสบ์รูค ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า สรา้ง
ขึน้โดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงตน้ศตวรรษที่ 15 ส  าหรบัเป็นที่ประทับของผูป้กครองแควน้ทิโรล ต่อมาจักรพรรดิ 
Maximilian 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสูเ่มืองฟุสเซน (Fussen) เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่ครัง้จักรวรรดิโรมัน เป็นที่ตั้งปราสาทของกษัตริยบ์าวาเรีย 

ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่ที่มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพ เป็นเมืองสดุทา้ยบนถนนสายโรแมนติกที่ เคยมี
ความรุง่เรอืงในอดีตตัง้แต่ยคุโรมนั และไดใ้ชเ้มืองนีเ้ป็นจดุแวะพกัขนถ่ายสนิคา้ และซือ้ขายเกลอืมาแต่โบราณ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั EURO PARK หรอืเทียบเท่า 

วันที ่7 ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– มวินิค 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูเ่มืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนี
และออสเตรีย เพื่อน  าท่านเดินทางขึน้ปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein 

Castle) น าชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญิงนิทราในดิสนียแ์ลนด ์ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน ์ตัง้ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจ
ปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเป็นปราสาทของพระเจา้ลดุวิคที่ 2 หรือ เจา้ชายหงสข์าว ชมความวิจิตรพิสดารของหอ้งต่างๆ ที่
ไดร้บัการตกแต่งอย่างงดงามดว้ยการออกแบบของริชารด์ วา้กเนอร ์ซึ่งเป็นนกัประพนัธเ์พลงที่ทรงโปรดปรานย่ิง 
*** หากคณะไม่สามารถเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตนไ์ด้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินหน้างานท่านละ 13 ยู
โร และถา่ยรูปด้านนอกกับปราสาทนอยชวานสไตน ์ เป็นการทดแทน *** 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
บ่าย เดินทางสูเ่มืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรฐับาวาเรีย ยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็น

อนัดบัสามของประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮัมบูรก์) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สดุของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขา
แอลป์ โดยรฐับาวาเรยีเคยเป็นรฐัอิสระปกครองดว้ยกษัตรยิม์าก่อน ก่อนที่จะผนวกเขา้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนี จึง
มีเอกลกัษณท์างวฒันธรรมเป็นของตวัเอง ทั้งดา้นศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื่องชื่อ ซึ่งไดแ้ก่ ไสก้รอกเยอรมัน ขาหมู
ทอด เพรทเซล และเบียร ์น  าชมจตัุรัสมาเรียนพลาสท ์(Marienplatz) ถือว่าเป็นจดุเริ่มตน้ของประวัติศาสตรแ์ละธุรกิจของ
นครมิวนิค บริเวณนีเ้ป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสรา้งขึน้ในช่วงปลาย
ครสิตศ์ตวรรษที่ 19 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 42 ปี มีหอระฆงัสงู 85 เมตร ซึ่งจะมีนกัท่องเที่ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานที่จะออกมา
เตน้ร  า เม่ือนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. อิสระท่านเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นม และของฝากตามอธัยาศยั 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 



  7      FANTASTIC THREE COUNTRIES     อิตาลี - เยอรมนี - ออสเตรีย 10 DAYS 7 NIGHTS  BY TG                     [GQ3FCO-TG008] 

 

ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั MARCURE NEUPERLACH หรอืเทียบเท่า 

วันที ่8 มวินิค – ฮัลสตัท – เวยีนนา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ย
ขนุเขาและป่าสเีขียวขจีสวย งามราวกบัภาพวาด กลา่วกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สดุใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพ
เพอรอ์อสเตรยี และมีทะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยีใหฉ้ายาเมืองนีว้่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพืน้ที่มรดกโลก
ของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวงัคแ์ห่งความฝัน 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าเดินทางสูก่รุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาติของทิวเขาสงู และพืน้ที่อัน

เขียวชอุ่มของป่าไมแ้ห่งออสเตรยี 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพัก น าท่านเขา้สูท่ี่พกั MARCURE WESTBAHNHOF หรอืเทียบเท่า 

วันที ่9 เวยีนนา – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเดินทางสูส่นามบิน เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้สินคา้ในรา้นคา้ปลอด
ภาษีภายในสนามบิน 

14.35 น. เดินทางกลบัสูก่รุงเทพดว้ยเที่ยวบิน TG937 
*** ส  าหรบัคณะที่เดินทางเดือนมีนาคมจะออกเดินทางเวลา 13.30 น. และไปถงึกรุงเทพเวลา 05.20 น. *** 
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วันที ่10 กรุงเทพฯ 
05.35 น. ถงึสนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 

 

ราคาแนะน าเพยีง  
FANTASTIC THREE COUNTRIES 

อิตาลี - เยอรมนี - ออสเตรีย  
10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมตั๋ว 
ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

วันท่ี 7-16 มี.ค. 63 56,900 56,900 56,900 56,900 33,935 7,900 
วันท่ี 4-13 เม.ย. 63 69,900 69,900 69,900 69,900 37,365 7,900 
วันท่ี 5 -14 เม.ย. 63 69,900 69,900 69,900 69,900 37,365 7,900 
วันท่ี 12-21 เม.ย. 63 69,900 69,900 69,900 69,900 37,365 7,900 
วันท่ี 16-25 พ.ค. 63 57,900 57,900 57,900 57,900 34,935 7,900 
วันท่ี 11-20 มิ.ย. 63 57,900 57,900 57,900 57,900 34,935 7,900 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

\เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที่
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 
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6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่ วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบรกิารนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท ,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรอืของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาล ี (ผูเ้ดินทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (18 ยโูร) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 ยโูร) 
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เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุัติวีซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง
บรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุัติวีซ่าได ้  
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3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง
บรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋ วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  
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8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่าประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า VFS Global (จามจุรสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 
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หมายเหตุ: การยืน่วซี่าแต่ละคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งท าการยืน่วซี่า ประเภทหมู่คณะ 

เทา่น ัน้ โดยการยืน่เป็นหมู่คณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ขึน้ไป โดยทางศูนยร์บัยืน่ จะเป็นผู ้

ก าหนดวนัยืน่วซี่าเทา่น ัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไม่สามารถไปยืน่วซี่าในวนัทีก่ าหนดได ้อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้ 

 ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซี่าน้อยกว่า 11 วนัท าการ นบัจากวนัเดนิทาง  มี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่  ทา่นละ 2,200 บาท   

 ในกรณีทีเ่หลอืเวลายืน่วซี่าเหลอืนอ้ยกวา่ 5 วนัท าการ จะมคีา่ Fast Track เพิม่เตมิอกี 

ทา่นละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรับประทับ

วซีำ่อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวันเดนิทำงกลบั  และหนังสอื

เดนิทำงจะตอ้งไมช่ ำรดุ (หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ กรณุำน ำมำประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รูปถา่ย รปูถำ่ยสหีนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ (พืน้หลงั

ขำวเทำ่นัน้ ถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหำ้มสวมแวน่ตำหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส ำเนำสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดำของธนำคำรทั่วไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทำง ยอ้นหลงั 3 เดอืน (รบกวนลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบัญช ีโดย

กำร ฝำกหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วัน

กอ่นวันยืน่วซีำ่ และหำกบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทำ่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ำมำรถรับรองคำ่ใชจ้่ำยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีำยเลอืดเดยีวกนั หรอื สำมภีรรยำ เทำ่นัน้) 
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3.2.1. ตอ้งท ำเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในกำรเดนิทำง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสำรแสดง

ควำมสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบำ้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2. ถำ่ยส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคำ่ใชจ้่ำย 

3.2.3. เอกสำรแสดงควำมสมัพันธร์ะหวำ่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคำ่ใชจ้่ำยให ้เชน่ ส ำเนำ

ทะเบยีนสมรส สตูบิัตร ทะเบยีนบำ้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรอืหุน้สว่น 

อำยไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองกำรท ำงำน จำกบรษัิทฯ ระบตุ ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท ำงำน  

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองกำรเรยีนทีอ่อกจำกสถำบันทีก่ ำลังศกึษำอยู ่ 

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบัตร(ถำ้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

6.1 บดิาหรอืมารดา ตอ้งท าหนงัสอืชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษวา่ใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศ

กบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก คนละ 1 ชุด (ลกูคำ้เขยีนหรอืพมิพข์ ึน้เอง) 

6.2 บดิาหรอืมารดา ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศจากเขตหรอื

อ าเภอ (1 ใบ ตอ่ เด็ก 1 ทำ่น เทำ่นัน้) 

6.3 ในกรณีพอ่หรอืแมป่กครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ใหข้อหนงัสอืปกครองบุตรจากเขต

หรอือ าเภอและจะตอ้งเป็นหนงัสอืทีม่กีารสบืพยานและหลกัฐานเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เทา่น ัน้ 
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6.4 ทำ่นจะตอ้งน ำหนังสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทำงไปตำ่งประเทศตัวจรงิ จำกขอ้ 6.2 หรอื หนังสอื

ปกครองบตุรเป็นส ำเนำจำกขอ้ 6.3 ไปแปลประทบัตรากบักรมการกงสุลใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยกอ่น

น ำมำยืน่ มเิชน่นัน้ทำงศนูยรั์บยืน่ vfs จะไมรั่บยืน่เอกสำรของบตุรทำ่นโดยเด็ดขำด 

6.5 เนือ่งจากการประทบัตรากงสุล จะมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ย หำกทำ่นไมแ่น่ใจวำ่เอกสำรใชไ้ด ้

หรอืไม ่รบกวนสอบถำมบรษัิททัวรก์อ่นน ำไปประทับตรำกงสลุ มเิชน่นัน้ทำ่นอำจจะตอ้งไปเสยีเงนิ

และเสยีเวลำอันมคีำ่ของทำ่นเพือ่ไปท ำเอกสำรใหมอ่กีรอบ หำกเอกสำรทีท่ำ่นท ำมำแลว้นัน้

กลำยเป็นเอกสำรทีใ่ชย้ืน่ไมไ่ด ้

 

***โปรดอา่น กอ่นทีท่า่นจะไปท าหนงัสอืยนิยอมจากเขตหรอือ าเภอใหบุ้ตรของทา่น 

 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด (โดยมำรดำ

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม และระบวุำ่ใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกบับดิำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตร

ประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด (โดยบดิำจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอม และระบวุำ่ใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตร

ประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัใคร มคีวำมสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จำกอ ำเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำ 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลักหลงัโดยมรีำยละเอยีด

วำ่ฝ่ำยใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่ท าไมไม่

ม ีpassport *** 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิำ-มำรดำลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีำ่ พรอ้มเดนิทำงมำ

สมัภำษณ์กับบตุรทีส่ถำนทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพำะควิเดีย่วเทำ่นัน้) 

7. หำกพอ่หรอืแมม่วีซีำ่เชงเกน้อยุแ่ลว้และไมไ่ดย้ืน่วซีำ่พรอ้มลกู ใหท้ ำจดหมำยชีแ้จงภำษำอังกฤษ 

อธบิำยวำ่มวีซีำ่เชงเกน้ของประเทศอะไร ระบวัุนเริม่และวันหมดอำยวุซีำ่ พรอ้มทัง้ถำ่ยส ำเนำหนำ้

พำสปอรต์และหนำ้วซีำ่นัน้มำแนบดว้ย 

8. ทำ่นไมจ่ ำเป็นตอ้งเซน็ รับรองส ำเนำถกูตอ้ง ใหท้ำ่นเซน็เฉพำะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 
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เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศอติาล ี

 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซี่าของทา่น) 

 

ชือ่ – นำมสกลุ ผูเ้ดนิทำง [ภำษำไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นำมสกลุ [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นำมสกลุตอนเกดิ [ภำษำอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………….…………………………………………….. 

5. สถำนทีเ่กดิ (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สญัชำตปัิจจุบัน ..................................สญัชำตโิดยก ำเนดิหำกตำ่งจำกปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชำย         หญงิ 

9. สถำนภำพ           โสด                     แตง่งำน (จดทะเบยีน)        แตง่งำน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยำ่                แยกกนัอยู ่                      หมำ้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยำว ์ กรณุำกรอกชือ่-นำมสกลุ ทีอ่ยู(่หำกตำ่งจำกผูข้อ) และสญัชำตขิองผูม้อี ำนำจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยำว ์

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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11. ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................. 

    อเีมล............................................. 

 

12. อำชพีปัจจุบัน(หำกคำ้ขำย ใหร้ะบดุว้ยวำ่คำ้ขำยอะไร เชน่ ขำยเสือ้ผำ้ ขำยอำหำร เป็นตน้

.......................................................................................................... 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรำ้นคำ้ ทีอ่ยู ่หมำยเลขโทรศัพท ์ /  ส ำหรับนักเรยีน นักศกึษำ กรณุำกรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถำบันศกึษำ 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 

14. วซีำ่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่่ำนมำ 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่..............................ถงึวันที.่.................................... 

 

15. เคยถกูพมิพล์ำยนิว้มอืเพือ่กำรขอวซีำ่เชงเกน้กอ่นหนำ้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุำระบวัุนที ่หำกทรำบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

16.  ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวซีำ่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในกำรปฏเิสธ)................................................ 
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17. ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำรงชพีระหวำ่งกำรเดนิทำงและพ ำนักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีำ่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญำต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุำระบชุือ่ .............................................    

สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี   

   เชค็เดนิทำง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหำให ้

   ช ำระคำ่ทีพั่กลว่งหนำ้แลว้    คำ่ใชจ้่ำยทัง้หมดระหวำ่งพ ำนักมผีูอ้อกให ้

   ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้    ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

************************************************ 

หมายเหต ุการอนุมตัวิซี่าเป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 
 
 


